NV Bouwwerken De Raedt Ivan is een VCA** gecertificeerde, familiale KMO, actief in de bouwsector
binnen algemene bouwwerken en dakwerken, met zowel openbare besturen als private klanten als
opdrachtgever. Sinds 1930 is onze onderneming geëvolueerd van een regionale speler tot een
algemeen bouwbedrijf klasse 5 met een grote expertise van bouwprocessen van a tot z. Ons sterk team
bouwt dagelijks bruggen naar elkaar en streeft samen naar groei.
Om deze groei mee vorm te geven zijn wij op zoek naar een gedreven (m/v):

JUNIOR PROJECTLEIDER
voor de afdeling Onderhoud & Renovatie
De afdeling Onderhoud & Renovatie werkt op raamcontracten met sociale huisvestingmaatschappijen,
autonome stadsbedrijven en nutsbedrijven. U staat in voor de administratieve en praktische
ondersteuning van de afdelingsverantwoordelijke voor de lopende projecten, voorbereidend en
begeleidend, met het oog op een correcte uitvoering en tijdige vordering en facturatie. U bezoekt
locaties ter voorbereiding van offertes en de opstart van werven. U bereidt interventies voor en stuurt
zowel eigen ploegen als onderaannemers aan. U waakt over de veiligheid. U volgt mogelijke
schadeclaims op. U stuurt aankoop aan (prijsaanvragen, inkooporders en contracten). U controleert
inkoopfacturen op basis van leverings- of prestatiebonnen. U bereidt vorderingen voor.
Profiel
•
•
•
•

Hogere opleiding (min. bachelor of gelijkwaardig door ervaring) met affiniteit voor de bouw;
Enige ervaring in het bedrijfsleven is een pluspunt;
Nederlandstalig - kennis van de Franse taal is een pluspunt;
Dynamisch, flexibel en sociaal met een proactieve instelling.

Competenties
•
•
•
•

Team player, enthousiast, verantwoordelijk, streeft naar continue verbetering;
Analytisch ingesteld, kan zelfstandig beslissen, communicatief vaardig;
Heeft bouwtechnisch inzicht, werkt nauwgezet en is stressbestendig;
Zakelijk inzicht.

Aanbod
Een gevarieerde functie met uitdagende verantwoordelijkheden, waarin U zelfstandig kan meewerken
aan de verdere uitbouw van een dynamisch groeibedrijf. De kans om te groeien en Uzelf verder te
ontwikkelen. Een competitief loon aangevuld met diverse extralegale voordelen volgens ervaring.

Heb jij zin in deze uitdaging?
Mail Uw CV naar kim@nvderaedtivan.be
U mag rekenen op een accurate en discrete behandeling van uw kandidatuur.
Meer info over NV Bouwwerken De Raedt Ivan vindt U terug op www.nvderaedtivan.be.

